
 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

 Από σο ππακσικό σηρ απίθμ.4/2011 τνεδπίαςηρ σψν σακσικών Μελών 

σηρ Δημοσικήρ  Κοινόσησαρ  Παλαιοκήποτ Δήμοτ Λέςβοτ. 

 

Απ. απόυ. 13/2011 

 

  ΘΕΜΑ : «Αξιοποίηςη / καλλιέπγεια σοτ ύδασορ σηρ πηγήρ ςσην 

Καλτκάβαινα και μεσαυοπά σοτ ςσο τδπαγψγείο σηρ Δημοσικήρ 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ ». 

 

ήμεπα σην   17  Υεβποταπίοτ  σοτ 2011  έσοτρ, ημέπα Πέμπση   και 

ώπα  18.00 μ.μ.  ςτνήλθε ςε ςτνεδπίαςη σο τμβούλιο σηρ Δημ. 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ σοτ Δήμοτ Λέςβοτ  ςσο γπαυείο σηρ Δημοσικήρ 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ ύςσεπα από ππόςκληςη με απ. ππακσ. 4/11-2-

2011 επιδόθηκε  ςύμυψνα με σιρ  διασάξειρ σψν  άπθπ. 95, 96, 97, 98, 99, 

100 σοτ Ν. 3463/2006 ςε ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν άπθπ. 88, 89, 

90 σοτ Ν. 3852/2010. 

    Αυού διαπιςσώθηκε όσι τπάπφει νόμιμα απαπσία, γιασί από σο 

ςύνολο σψν  5 μελών,  βπέθηκαν παπόνσα και σα  3, ήσοι: 

 

             Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                              Α Π Ο Ν Σ Ε   

    1)   Κψνςσανσίνορ Βοτφλήρ                                      

    2)   Παναγιώσηρ Φασζηνικολάοτ                       1 )  Απγύπιορ Σπιφώναρ  

    3)   Νικόλαορ Εμμανοτήλ                       2)   Ετςσπάσιορ Υψσεινόρ 

     

      

 Ειςηγούμενορ ο ππόεδπορ είπε όσι όπψρ γνψπίζεσαι ςσην 

αγποσική πεπιοφή Καλτκάβαινα, τπάπφει μια πηγή νεπού η ποςόσησα σηρ 

οποίαρ δύνασαι να καλύχει σιρ ανάγκερ σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ 

Παλαιοκήποτ και για σο λόγο ατσό πποσείνψ να πποβούμε ςσην 

αξιοποίηςηρ σηρ. Δηλαδή ςσην καλλιέπγεια και σον έλεγφο σηρ ποιόσησαρ 

σοτ νεπού καθώρ και ςσην μεσαυοπά σοτ ςσο τδπαγψγείο, η απόςσαςη 

σοτ οποίοτ ανέπφεσαι ςσα 1300 μέσπα πεπίποτ. Επειδή δε, διανύοτμε 

πεπίοδο οικονομικήρ κπίςηρ θα ζησήςοτμε από σην Δημοσική Ενόσησα 

Γέπαρ επγάσερ και μηφανήμασα  ώςσε να μην επιβαπτνθεί ο Δήμορ 

Λέςβοτ με επιπλέον έξοδα, παπά μόνο με σην ππομήθεια τλικών. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Σο τμβούλιο σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ 

 

Μεσά από διαλογική ςτζήσηςη και έφονσαρ τπόχιν: 

σιρ  διασάξειρ σψν άπθπ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 σοτ Ν. 3463/2006 ςε 

ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν άπθπψν 88, 89, 90 σοτ Ν. 3852/2010  

 

Απουαςίζει 

 

να πποσείνει σην αξιοποίηςη  και καλλιέπγεια σοτ  νεπού σηρ πηγήρ ςση 

Καλτκάβαινα, καθώρ και σην μεσαυοπά σοτ ςσο τδπαγψγείο σηρ 

Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ. 

 

 

Ύςσεπα από σα παπαπάνψ λύθηκε η ςτνεδπίαςη. 

 

Αυού ςτνσάφθηκε και τπογπάυσηκε σο ππακσικό ατσό τπογπάυεσαι. 

 

   

    Σα Μέλη                                                                       Ο  Ππόεδπορ                                                                               

         

 

Ακπιβέρ ανσίγπαυο από σο Ππψσόστπο 

 

 

Ο ππόεδπορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




